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BR USET FRAN BJORNAN
Den engelske forskaren och

folkmusikkannaren Gordon
berattar i sin svenska reseskildring
fran borjan av 1900-talet om ett
markligt mote med en namnkun-
ning spelman, som ban karakterise-
rar som sextio procent Strindberg,
'fyrtio procent Paderewski och en
stor nypa pojkaktigt skratt — och
som med sin strake vackte savliga
•halsingebonder till vild extas, sa
alt de svangde och stampade tills
de 'valdiga golvbjalkarna knakade
och 'kved, medan solnedgangen
flammade fran saffransgult till
orange i den speglande sjon utan-
•for de oppna logfonstren. Spel-
mannen som spelade "tills han
dog" — gang pa gang — hette
Jon Erik Ost.

Om honom handlar en av berat-
telserna i Hans Lidmans bok om
manniskor, Nadasmulor (LTs: for-
lag. pris 27:—). I Tintomaras spar i
parlugglans skog, pa nordkalotten,
•vid norrlandska fiskevatten — i
natuir och bland djur ar man van
att traffa Hans Lidman, en lysan-
de vildmarksskildrare, inte mindre
lysande da han nu berattar om
manniskor och livsbetingelser
bortom de stora straken. Hostens
bok innehaller prosastycken, som
tecknar personliga portratt och
iformedlar samma egendomligt
kluvna stamning av gackande ber-
gatrollsskratt och morkt vemod

som skogstjarnets blanksvarta ox-
o'ga.

Hans Lidman later oss mota
manniskor han sjalv mott, manni-
skor han minns och manniskor
han hort berattas om; t i l l sammans
med sin illustrator Sven Ryden
bar han gait i Lim-Johans spar
och "sokt fdrtydliga en skogsbygds
nakna och tigande veridighet",
som det heter i de inledande ra-
derna. som ocksa forklarar ordet
nadasmulor. Lim-Johan, den rykt-
bare naivisten, fyllde ut tomrum-
men pa sina fotografiplatar med
blommor och blader.och underl i-
ga streck — och med skrivna och
dtade nadasmulor skildrar for-
fattaren och tecknaren original
och vardagsmanniskor i un-
dangomda bygder, julminnen, som-
mardanser och kolaraventyr, Hin
med bock'foten och den gudabena-
dade spelmannen, en gang en for-
frusen nioaring framfor sista sur-
-kubben i kaminen i lagard&hornet,
dar minstens trasiga blojor knast-
rade av is och mor lag sjuk pa en
smutsig halmtapp i det tomma ko-
baset.

Nadasmulor, utfyllnadsgods —
inte ar det ratta namnet'pa dessa
litterara bilder, sa rika, overflo-
dande, snarare li'ka dalmaleriets
'kurbitsar, aven de fran borjan
egentligen bara med funktionen
att fylla tomrum. Fattigord — om

harda vagar genom en snal til
varo, sasom Jon Erik Osts fran c
brusande orkesterklangerna av spi
krokens dans mot jarngrytai
stjalpt over nuvudet, till de vinai
de polskorna pa mastarfiolen. Fa
tigord om naturkanslans rikedon
den som framst manifesterar a
nordisk langtan — "ej till mann
skor. . ." men till skog oc
hav. till stenar och vildmark. Fc
•Hans Lidman ingar manniskorna
den bilden men 'hela tiden sasor
ett med naturen, formade av de;
storhet och dess enkelhet. Brusc
fran Bjornan kallar han ett a
sina finaste stycken. som uta
panegyrik i sig forenar mystik oc
lyrisk stamning med saklig natui
'kannedom: hela arvet fran de
linneanskt iakttagande till det svat
romantiska i svensk diktnings klas
siska kolvaktarvisor — panflojten
overdad och vildvordna spran
ocih herdepipans sproda ton.
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Jon Erik Ost, tecknad av Sven Ryden i Hans Lidmans nya
bok.


